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UCHWAŁA NR XLIX/413/2010 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XV/128/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 roku w
sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
oraz warunków i sposobów ich przyznawania
Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 4, w związku z
art. 91 d ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta
Nauczyciela / Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm./, Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala
co następuje:

w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz
warunków i sposobów ich przyznawania wprowadza się następującą zmianę: Formularz wniosku o
przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, stanowiący załącznik do uchwały otrzymuje brzmienie:

§1. W uchwale Nr XV/128/2007 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych

„Załącznik do Uchwały Nr XLIX/413/2010 Rady
Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 29 kwietnia 2010
roku
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§2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają
bez zmian.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kazimierz Biskupi.
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§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) dr Tomasz Piaseczny
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UCHWAŁA NR XLVI/254/10 RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 29 kwietnia 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miejskiej Słupca na lata 2008 – 2012
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust 2 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31 poz.
266, z 2006 r. Nr 86 poz. 602, Nr 167 poz. 1193,
Nr 249 poz. 1833, z 2007r. Nr 128, poz. 902 i Nr
173, poz. 1218; z 2010 r. Nr 3, poz.13), art. 18
ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; z 2007 r. Nr
48 poz. 327 i Nr 138, poz. 974; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) Rada Miasta Słupcy
uchwala co następuje:
§1. W uchwale Nr XIII / 62 / 07 z dnia 27 września
2007 r. w sprawie uchwalenia programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej
Słupca na lata 2008-2012 dokonuje się następujących zmian:
1) w §1 skreśla się ustęp 2 i oznaczenie ust.1;
2) w §3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W ramach tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej, Gmina dla gospodarstw domowych o niskich
dochodach zapewnia lokale socjalne lub zamienne”;

3) w §10 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zakupić budynki lub lokale mieszkalne od osób
fizycznych i prawnych oraz włączyć je do zasobu
mieszkaniowego Gminy”;
4) w §24 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Lokale mieszkalne, które nie zostały sprzedane w drodze dwóch kolejnych przetargów, mogą
być przeznaczone do zasiedlenia w oparciu o przepisy Uchwały Nr XXXVI/202 /09 Rady Miasta Słupcy z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w
skład zasobu mieszkaniowego Miasta Słupcy.”
5) §47 otrzymuje brzmienie:
„§47. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
zawiera umowy najmu lokali mieszkalnych na podstawie skierowania do zawarcia umowy najmu wydanego przez Burmistrza Miasta.”;
6) w §50 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustanowiony pełnomocnik ma prawo do podejmowania decyzji w zakresie objętym pełnomocnictwem.”
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

